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BALoirik EZ
duela urte batzuetako argazkia da, zaldupe 
ondarroako eskola publikoan ateratakoa. 
Jolas-orduan daude haurrak eta ezin dute 
futbolean jolastu egun horretan. Mutilak 
jabetzen dira baloiaz eta patioaren erdigune 
osoa hartzen dute. Mota horretako esperientziak 
probatzen ari dira eskola askotan gaur egun. 

   dAni BLAnCo

Euskal Autonomia Erkidegoko II. Hezkidetza Plana 
aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak. 
2023. urtera arte “berdintasunaren eta tratu onen” 
bidean egin beharreko bide orria markatu dute. 
Planak ikastetxeko komunitate guztiari eragin nahi dio, 
langileei, ikasleei, irakasleei eta familiei. 

   MAlEn AlDAlur AZPIllAGA

ii. hEzkidEtza plana

101 ikastEtxE 
bEtaurrEko morEak 
janztEko prEst
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Ikastetxe guztia bustitzen duen eu-
ria izan behar da Hezkidetza Plana”, 
azaldu du Lucía Torrealday Hezkun-

tza Berriztatzeko zuzendariak. Hala 
irudikatzen du berak plan berria. Hiru 
fasetan banatutako prozesu luze baten 
ostean atera dute labetik, eta datozen 
lau urteetan eskoletako berdintasun 
oinarriak ezarriko ditu. Dena den, ez da 
ezerezetik jaio. 2013tik 2017ra bitarte 
I. Hezkidetza Plana egon da indarrean 
eta haren oinarrietatik abiatuta eraiki 
dute II. plana, “ahulguneetatik ikasiz 
eta indarguneak errotuz”. 

Izan ere, planak aldatu diren arren, 
helburuak berberak direla gogorarazi 
du Torrealdayk: “Hezkidetza eredua sus-
tatzeko egitura eta pertsonak jartzea; 
ikastetxeek genero ikuspegia beraien 
kulturan, politikan eta jardueretan txer-
tatzeko bultzada ematea; eta, azkenik, 
emakumeen aurkako indarkeriaren au-
rrean prebentzio, detekzio goiztiarra eta 
erantzun eraginkorra lortzeko mekanis-
moak martxan jartzea”. 

Aurreko planaren ahultasunen artean 
bi nabarmendu ditu Torrealdayk: “Has-
teko, gauzatu beharreko ehun jarduera 
zerrendatu genituen eta horiek egiteko 
epea urtebete luzatu bagenuen ere, ez 
genuen halakorik lortu; bigarren ozto-
poa jarduera horien asetze maila eba-
luatzeko topatu genuen”. Ahultasun ho-
riei aurre egiteko estrategiak diseinatu 
dituzte plan berrian: “Jarduera kopurua, 
esaterako, 100etik 41era pasa dugu eta 
nik uste dut planaren balio erantsi gisa 
aipatzekoa dela erreminta eta egiturak 
jarri ditugula jarduera horiek ikaste-
txeetara eta ikasgeletara heltzeko”. 

Bestalde, plana osatzeko prozesuak 
ere eduki du berezitasunik. “Ez da lan 
erraza izan planaren diseinua egitea”, 
eta zirriborro bat baino gehiago eduki 
dute esku artean, azken bertsioa lortu 
arte. Planean lanean aritu dira, besteak 
beste, Berritzeguneko ordezkariak, ikus-
karitza, ISEI Irakas Sistema Ebaluatu 
eta Ikertzeko Erakundea, berdintasun 
teknikariak eta zerbitzu zentraletako 
ordezkariak. Jende ugarik hartu du par-
te, baina Torrealdayren hitzetan nabar-
mentzekoa izan da, bereziki, Emakunde-
ren parte hartzea.

AldAketA ikAsgeletAn
Torrealdayk azpimarratu du aurreko pla-
na “oso indartsua” bazen ere, geletara 
heltzeko zailtasunak zituela eta plan be-
rrian horretan jarri dituztela indarrak. 
Bat dator horretan Marian Moreno hez-

kidetza gaietan aditua ere: “Planak prak-
tikara eramateko duen erraztasuna da 
berritasun nabarmenetako bat”. Ikaste-
txeei hezkidetza transbertsalki lantze-
ko ahalik eta material gehien eskaintzea 
izan da planaren helburua Morenoren 
ustez. Hain zuzen ere, horretan aritu da 
bera II. Hezkidetza Planean. Aurretik Na-
farroako Skolae programaren diseinuan 
aritu zen eta han asko ikasi zuela dio: 
“Ilusio handia egin zidan parte hartzeko 
deitu nindutenean. Nire lana, bereziki, 
ikasgeletan hezkidetza lantzeko irakas-
leentzako materiala prestatzea izan da”. 

Ikasgeletan lantzeko materialak zor-
tzi zutaberen baitan osatu dituzte. “Guk 
materialak prestatu ditugu zutabe ba-
koitzaren inguruan, eta gero ikastetxe 
bakoitzak bere hezkidetza plana egin 
beharko du zutabe horiek oinarritzat 
hartuta”. Honakoak dira zortzi zutabeak: 
pentsamendu kritikoa sexismoaren au-
rrean; hezkuntzaren eta irudien erabi-
lera ez-sexista; emakumeen jakituriaren 
integrazioa eta haien ekarpen sozial eta 

historikoa; gatazken konponketa ba-
ketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako 
proiektuen bidez; autonomia pertsonala 
eta independentzia ekonomikoa; espa-
zioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko 
jarduerak eta jarduera osagarriak; ber-
dintasunezko hezkuntza afektibo eta 
sexuala; eta emakumeen aurkako in-
darkeriaren prebentzioa eta indarkeria 
kasuetan esku-hartzea.

Baina zein motatako jarduerak au-
rreikusten ditu planak zutabe horieta-
rako? Ikastetxe mailan, esaterako, hona-
koak aipatu ditu Morenok: “Jolastokiak 
hezkidetza identitatearekin berrerai-
kitzea, eskolako liburutegian indarrak 
jartzea, ikastetxeko jardueretan genero 
ikuspegia txertatzea, familiekiko harre-
manak eta informazioak genero ikus-
pegiz egitea, material hezitzaile guztiak 
errebisatzea, eta ikastetxeko kartelak 
gainbegiratzea, besteak beste”.  Dena 
den, zentrotik harago irakasle bakoitzak 
bere ikasgelan ere badu zeregina: “Ema-
kumeek historian, kulturan, kirolean eta 
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tasun berdinzaleak bezalako gaiak esko-
lara eramatea.

Dena den, argi dute gakoa zein den 
Torrealdayk eta Morenok: “Gai guztiak 
genero ikuspegiarekin lantzea”. More-
nok azpimarratu du material guztietan 
daudela hainbat gai perspektiba fe-
minista transbertsalki lantzea ahalbi-
detzen dutenak. Horretarako, uste du 
garrantzitsua dela hezkidetzaren oina-
rri diren hainbat gako aintzat hartzea: 
“Adibidez, emakumeen ikusgaitasuna, 
maskulinitate berdinzaleak,  feminitate 
ahaldunduak, eta autonomia pertsonala 
eta enpatia lantzea”. 

FormAkuntzAren gArrAntziA
Hala ere, jakin egin behar da edukiak nola 
egokitu genero ikuspegia txertatzeko, eta 
horretarako giltza “formakuntza, forma-
kuntza eta formakuntza gehiago” dela 
uste dute Torrealdayk eta Morenok. Ho-
rretan jarriko dituzte indarrak, eta saioak 
eskainiko dizkiete bai hezkuntza eragileei 
baita familiei ere.

“Berdintasunean irakasteko, lehenen-
go berdintasun horrek norberaren ba-
rruan egon behar du; pertsona bat ber-
dinzalea denean, transmititu egiten du, 
eta berdintasunean eta berdintasunetik 
irakasten du”, dio Morenok. Horregatik 
uste du edonork ezin duela berdintasu-
nean hezi: “Badago irakasleen artean 
ideologia matxista duen jendea eta horiek 
ezberdintasuna eta diskriminazioa trans-
mititzen dute. Arrazista den inork ezingo 
du inklusioan eta justizian hezi, berdinta-
sunarekin berdin gertatzen da”.

Uste du irakasleen arreta lortzeko 
ezinbestekoa dela formakuntza, izan ere, 
nabarmendu du hezkidetzan prestakun-
tza eskaintzen denean irakasleen begira-
da aldatu egiten dela: “Kasu batzuetan ez 
da hainbeste matxistak direla baizik eta 
inork ez diela hezkidetza zer den azaldu, 
eta azaltzen dietenean ezberdintasunak 
ikusten hasten dira”. Beraz, uste du diskri-
minazioa lantzen hasteko lehen urratsa 
kontzientzia hartzea dela eta hori irakas-
leen trebakuntzarekin egin behar dela. 
“Onena litzateke formakuntza hori uni-
bertsitatetik hastea, baina ez denez hala, 
hezkuntzatik egin behar da ahalegina”. 
Bestalde, uste du horrek hainbat zailtasun 
ekartzen dituela, izan ere, irakasleei pres-
takuntza gehigarriak hartzea eskatzen 
zaie, “eta horretarako, beharrezkoa da 
zentroetatik erraztasunak ematea”.

Hezkuntza alorrean lanean dihardu-
ten eragileei formakuntza eskaintzeko 
egiturak sortuko dituztela dio, berriz, To-

rrealdayk, eta horretarako, Bizikasi egi-
tasmoa erabiliko dute adibidetzat. Egitas-
mo honek elkarbizitza positiboa sustatu 
eta eskola jazarpenaren aurka egiten du: 
“Bizikasi egitasmoan trebakuntza asko 
egin ditugu eta gainera irakasleei material 
ugari eskaini diegu gaia ikasleekin modu 
errazean landu ahal izateko”. Hori izango 
de Hezkuntza Sailaren hautua, irakasleen 
lana errazteko materiala eta formakuntza 
eskaintzea eta Berritzeguneen bitartez 
egingo dute hori, besteak beste. Torreal-
dayk dio Bizikasi egitasmoak balorazio 
oso ona jaso duela ikastetxeen aldetik eta 
horregatik erabiliko dutela formula bera. 
Bestalde, ikastetxeetan hezkidetza ardu-
radun bat egongo da eta aktiboki parte 
hartuko du ikastetxeko gainerako komisio 
eta jardueretan.

Dena den, hezkuntza sistemaren motor 
nagusia, edo bakarra behintzat, ez dira 
irakasleak. Hala azaldu du Morenok. “Hez-
kuntza arloan botere kargua duten horiek 
ardura handia dute. Beraien esku dago 
arautzea, ikuskatzea eta irakasleak hez-
tea”. Azpimarratu du dena dutela esku-
ra berdintasuna lehenesteko, eta ez dela 
nahiko tiritak jartzen ibiltzea: “Arazoa 
da botere karguetan dagoen jende askok 
ere formakuntza behar duela. Karguak 
dituztenak ere pertsonak dira, eta per-
tsonak diren heinean beraien motxilak 
dituzte, beraien bizi esperientziekin”. Uste 
du horregatik dela garrantzitsua hezkide-
tzan kontzientzia duten pertsonak botere 
karguetara iristea, horrela baliabideak 
bideratuz hezkidetza behar den bezala 
ikasgelaz ikasgela eramateko modu sis-
tematiko eta orokorrean.

Baina horrela ere ez da arazoa kon-
pontzen Torrealdayren ustez. Ikaste-
txeak ez dira irla, maiz hori pentsatzen 
badugu ere: “Batzuetan uste dugu ikas-
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beste hainbat arlotan egin dituzten la-
nak ikusaraztea; patriarkatuaren eta ez-
berdintasunen zergatia eta ondorioak 
aztertzea; hezkuntza eta lan orientazio 
okerrak ez bideratzea; curriculumean 
esplizituki ageri diren estereotipoak 
apurtzea; LGTBI fobiaren kontra borro-
katzea; sexu heziketa berdinzalea ema-
tea, eta beste hainbat kontu”. Bestalde, 
planak tratu onez hitz egitearen garran-
tzia ere azpimarratzen duela dio: “Asko-
tan nola jokatu behar ez dugun erakus-
ten diegu haurrei, nola jokatu ordez”.

Morenok uste du irakasleek gauza 
asko egin ditzaketela beraien egunero-
koan eta adibide gisa etxeko lanen ingu-
ruko jakintza hezkuntza arloan sartzea-
ren garrantzia azpimarratu du: “Etxeko 
lanak egiten jakiteak ezinbestekoa den 
autonomia ematen digu. Etxeko lanetan 
ez da erantzunkidetasunik egon. Gu lan 
munduan sartzen gara, baina gizonak 
ez etxeko lanen esparrura”. Horregatik, 
uste du garrantzitsua dela erantzunki-
detasuna, pertsonen zaintza eta guraso-

“Ez dut sinesten martxoaren 
8-ko ospakizunetan, atzetik 
behar bezalako lanketa ez 
bada egiten. Hezkidetza Plana 
ikastetxean nabaritu behar 
da atetik sartzen zarenetik 
irteten zaren arte: ikasgelan, 
jantokian, jolas-orduan eta 
beste leku guztietan”
luCíA torrEAlDAy
HeZKuNtZa berriZtatZeKo 
ZuZeNDariaFoKu / JuaNaN ruiZ
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tetxeak kontainerrak direla eta hor bo-
tatzen dira gizartearen kaka guztiak 
guk antolatzeko eta konpontzeko”. Uste 
du erantzunkidetasun pixka bat behar 
dela. Badaki ikastetxeek agente akti-
boak izan behar dutela arazo horien 
konponketan, baina bestelako erakun-
deek, elkarteek, eragileek eta familiek 
ere zeresana dutela uste du. Horregatik, 
II. Hezkidetza Plana behar bezala aurre-
ra eramateko familien eta ikastetxe in-
guruko gainerako agenteen inplikazioa 
ezinbestekoa dela dio. 

Bat dator horretan Moreno ere. Uste 
du familia sozializazio prozesuko arlorik 
garrantzitsuenetakoa dela, besteak bes-
te, lehenengoa delako: “Den den, familia 
ez dago legez behartua modu berdinza-
lean jokatzera, ikastetxeak, aldiz, bai”. 
Egokiena familien eta ikastetxeen artean 
kolaborazioa batera iristea litzatekeela 
uste du, eta horrela, eskolan lantzen den 
hori ondoren etxean landu, baina badaki 
ez dela lan erraza. Beste arlo garrantzi-
tsu bat aisialdia dela nabarmendu du: 
“Ikasle guztiak berdintasun irizpidee-
tan heztea litzateke egokiena, horrela 
egunerokoan sexismoa identifikatu ahal 
izateko. Gakoa errealitatea ikuspegi fe-
ministatik aztertzen erakustean dago”. 

AurrerA begirA
Hezkidetzaren garrantziaz jabetuta, 
berdintasuna ikasgeletara eramateko 
ahalegin handia egin dutela dio Torreal-
dayk: “Hezkidetza garrantzitsua da nahi 
dugun gizarte mota eraikitzeko; guz-
tion eskubideak errespetatuko dituen 
gizartea eraikitzeko. Horregatik, nire-
tzako ezinbestekoa da”. Hori dela eta, 
Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak 
nabarmendu du espero duela ahalik eta 
ikastetxe gehienek parte hartzea proiek-
tuan: “Datuek behintzat hala erakusten 

dute, iaz hogei ikastetxe inguruk eman 
zuten izena gure deialdian, eta aurten 
101 ikastetxek”. Izan ere, adierazi du 
berak ez duela sinesten martxoaren 8ko 
ospakizunetan baldin eta atzetik behar 
bezalako lanketa ez bada egiten: “Hezki-
detza Plana ikastetxean nabaritu behar 
da atetik sartzen zarenetik irteten zaren 
arte: ikasgelan, jantokian, jolas-orduan 
eta beste leku guztietan”.

Morenorentzat, berriz, egiteko ga-
rrantzitsuenetako bat legea betetzea 
da. “Berdintasun legea betetzea ezin-
bestekoa da. Gertatzen ari dena da 
oraindik hezkuntza agintariek ez dutela 
legea betearazteko adorerik”. Nafarroa-
ko Skolae proiektua jarri du legea bete 
daitekeenaren adibide gisa: “Skolaek 
erakutsi du posible dela formakuntza, 
baliabideak, materialak eta estrategiak 
martxan jartzea ikastetxeetan”. Baina 
argi du horretarako beharrezkoa dela 
gizartearen alderik atzerakoienari au-
rre egitea:  “Agintariek legea alde dute 
hezkidetza proiektu integralak abiatze-
ko. Ez da behartze kontua, legala izate 
kontua baizik”. 
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Udako Topaketak 2019 - Donostia
Uztailak 1 mahai-inguruak
Uztailak 2, 3 eta 4 ikastaroak

hh
hik hasi

Heziketa berdea, jolas-tokiak, pedagogia sistemikoa, heziketa emozionala, askatasunaren kudeaketa,  
Montessori pedagogia, mugak eta autoestimua, heriotzaren lanketa, dislexia, haurrak eta poesia, argiarekin 
jolasean, antzerki teknikak, sormena lantzeko estrategiak, jolas terapia, euskal mitologia, yoga eskolan, 
barnekotasuna, espazioa eta materiala Budapesteko Pikler-Lockzyko profesionalen eskutik... eta gehiago.

Informazioa eta matrikula www.hikhasi.eus helbidean

urbil.es

DOAKO  
JARDUERAK
Maiatzaren 3tik 5era 

AMAREN EGUNA.  
Eskulanak Kids Zone-en.

Maiatzaren 10etik 12ra, 17tik 
19ra eta 24etik 26era 

DORAEMON-en JOLASAK 
ETA JARDUERAK, larunbate-
tan pertsonaiaren bisitarekin.

Maiatzaren 11ean, 18:30

ORIOKO TRAINERUA URBILEN 
“Berriz ere… Hemengatoztink” 
Kanpainarekin. 

Maiatzaren 18an, 18:00

Inaxio Perurena eta  
Eneko Saralegi-rekin  
HERRIKIROLEN ERAKUSKETA

Maiatzaren 25ean

FIFA19 TXAPELKETA  
Hype Station®-en.

Maiatzaren 31etik ekainaren 
30ra

“BIDAIATZERA GOAZ”  
Kids Zone-en.

ETA GAINERA…
Ezagutu gure DESKONTU-
DUN AISI PLAN GUZTIAK 
www.urbil.es/urbilbox -en.

“Kasu batzuetan kontua 
ez da irakasleak matxistak 
direla baizik eta inork ez diela 
hezkidetza zer den azaldu, 
eta azaltzen dietenean 
ezberdintasunak ikusten 
hasten dira”
MArIAn MorEno
ii. HeZKiDetZa PlaNa eta sKolae 
DiseiNatZeN aritu DeN aDitua


